
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

เร่ือง  สอบราคาซ้ือสื่อและวัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   
จ านวน  2  ศูนย์ 

--------------------------------  
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ   มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือสื่อการเรียนการสอน  รายการวัสดุ
การศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   จ านวน  2  ศูนย์  ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 3     จ านวน  62 รายการ 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 4  จ านวน  25 รายการ 
  (รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)     
เงินงบประมาณ       249,900.-บาท  (-สองแสนสี่หมืน่เก้าพันเกา้ร้อยบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว 

    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี     

      ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
โดยก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ.ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ในวันที่  8  พฤษภาคม  -  22  พฤษภาคม 2556 ใน
ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. และ ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ 
(ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่) ในวันที่  23  พฤษภาคม  2556 ในระหว่างเวลา  09.30 น.- 11.00 น.  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแล้ว  จะไมร่ับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

                          ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2556   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่) ต้ังแต่เวลา  10.00  น.    เป็นต้นไป           

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-  บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่   ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ ในวันที่  8  พฤษภาคม  -  22  พฤษภาคม 2556 ในระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข(0–7542-3985) www.kurah.go.th          
 
   ประกาศ   ณ.  วันท่ี    7    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
 
      

(นายสุจิต  ช านาญกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

 
 



 

 
เอกสารสอบราคาซ้ือเลขที่   1 /2556 

เร่ือง  สอบราคาซ้ือสื่อและวัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   
จ านวน  2  ศูนย์ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  
ลงวันที ่   7   พฤษภาคม  2556 

...................................................................... 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์จะ
สอบราคา ซ้ือสื่อการเรียนการสอน  รายการวัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2556   จ านวน  2  ศูนย์  ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 3     จ านวน  62 รายการ 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 4  จ านวน  25 รายการ 
  (รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)     
เงินงบประมาณ       249,900.-บาท  (-สองแสนสี่หมืน่เก้าพันเกา้ร้อยบาทถ้วน-)          

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที  และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
      1.1  รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ 
      1.2  แบบใบเสนอราคา 
      1.3  แบบสญัญาซื้อขาย 
      1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
      1.5  ...................................................................... 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
       2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาไดม้ีค าสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น       
    
                    3. หลักฐานการเสนอราคา 
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 

       3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม  
(ถ้ามี)  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

       3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 

       3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง  (ถ้ามี) 

  4. การยื่นซองสอบราคา 

            4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมม่ีเง่ือนไข   ใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข 



 

และตัวอักษรโดยไมม่ีการขูดลบหรอืแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เตมิ แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา  
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

            4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขทีร่ะบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม  ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท้ังปวงจนกระทั่ง      ส่งมอบพัสดุให้ 

                   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปดิซองสอบราคา 

โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

            4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย    

            4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ สื่อและวัสดุ
การศกึษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ไปพร้อมกับใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลา่วนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

       ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท า
นิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเปดิซองสอบราคามีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาตรวจสอบภายใน  -   วัน    

       4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตวัอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน        -         เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสญัญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะไมร่ับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผูเ้สนอราคา 

       4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

       4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาโดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2556”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุแหระ  ในวันที่  8-22  พฤษภาคม  2556 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และ ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ(ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่) ในวันที่ 23 พฤษภาคม  2556 ในระหว่าง
เวลา 09.30น.  – 11.00 น.      

                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    27 พฤษภาคม  2556 ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่) ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 

  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

            5.1  ในการสอบราคาครั้งนี ้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินด้วย    ราคารวม 

            5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคา
ของผูเ้สนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ   องค์การบริหารส่วนต าบลเท่าน้ัน 

             5.3องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้

   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรบัเอกสาร
สอบราคาขององค์การบรหิารส่วนต าบล 



 

   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคญัหรือมผีลท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (4)  ราคาที่เสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลีย่นแปลง  โดยผู้เสนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว ้         

                          5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปดิซองสอบราคาหรือ      องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ      ผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไมร่ับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความ  เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

            5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

  6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 

        6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ  นับแต่
วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
1.3 ก็ได้ 

  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถว้นภายใน  5  วันท าการของทางราชการ  หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอืตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสญัญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได ้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี ้

              1. เงินสด 

                         2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

              3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 

              4. พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว 

  7. อัตราค่าปรับ 

             ค่าปรับตามแบบสญัญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ตอ่วัน 

 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

             ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่
กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -   เดือน  1   ปี  นับถัดจาก  



 

                     วันท่ีผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     7   วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รบั
แจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  9.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งน้ี  ได้มาจากเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบรหิารส่วนต าบลได้รับอนุมตัิเงินค่าพัสดุจาก    เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วเท่าน้ัน 

                9.2เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผู้รับขายและไดต้กลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู ่  และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัตติามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี ดังนี ้

         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยน์าว ีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได ้

        (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  เรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยน์าว ี

 

             9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุใน ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

             9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแนบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

 

     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

    (ลงช่ือ)      

 

(นายสุจิต  ช านาญกิจ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกแุหระ 

                       วันท่ี   7  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 


